
 

Ugebrev            26. marts 2015 

Kære alle. 
Det har været en travl, men dejlig uge med besøg i skøjtehallen onsdag og Skolernes Sangdag i 

dag, hvor vi igen gik til Plejecenteret Smedegården og sang for beboere og personale. De er meget 

glade for vores besøg, og det er fantastisk at se, hvordan deres ansigter lyser mere og mere op, 

mens vi er der. 

Vi har nået at afholde en lille påskefest, fået et par små påskeæg, som Bh.klasse/1. og 2./3. 

samlede ind på legepladsen.  

 

Ha’ en rigtig god påske og nyd nu endelig ferien i fulde drag. 

 

Venlig hilsen Vita 

 

 

2./3. klasse 
Næsten med sved på panden blev vi færdige med Skabelseshistorien i dag. Vi mangler dog lige at 

samle hæfterne, men det finder vi tid til senere. 

Eleverne er informeret om, hvad der skal ske i ugen efter påske, og det lød til, at de glæder sig til 

en spændende uge.  

Klassen optrådte til påskefesten i dag med både recitation og fløjtespil. 

 

Venlig hilsen Vita 

 

 
Kære 4./5. klasse. 
En meget dejlig og fornøjelig tur i skøjtehallen har vi haft denne uge. Det er altid så godt at se, 

hvordan alle hjælper hinanden, er opmærksomme på hinanden, bliver bedre i løbet af den tid vi er i 

hallen, og nyder det. 

Dagen før så hele skolen generalprøven på 6.- 7. klasses store skuespil. Om klassen her fik "blod 

på tanden" ved jeg ikke, men de kan jo se frem til at deres egne spil bliver større og større. 

I brøkregningens mysterier har vi især set på det der med fællesnævner. Det vil sige, vi er ikke nået 

frem til navnet endnu, men gnaver os ind på begrebet og forståelsen. Der bliver undervejs delt 

MANGE firkanter og cirkler. Jeg tror det går fremad og håber på det ikke vil gå i glemmebogen i 

ferien men potensere sig. 

Fredag står i sangens og påskens tegn. Først synge for beboerne på plejehjemmet Smedegården, så 

en lille Påskefest og så RIGTIG GOD FERIE. 

 

Venlig hilsen Lisbet. 



 

6./7. klasse - Husk: Forældremøde tirsdag d. 14. april. Nærmere detaljer i ugen efter påske. 

 

Med venlig hilsen 

Lone Yde Jensen 

 

 

Ideon Skovbutik og Bageri 
Der udelukkende producerer og sælger økologiske og biodynamiske produkter kan tilbyde 
fragtfri levering af fuldkornsbrød, frugtpålæg, kager, kiks m.m. på skolen (den 1. fredag i hver 
måned). Vi beder om, at en evt. bestilling er os i hænde senest mandagen inden. Klik ind på 
hjemmeside www.ideonskovbutik.dk  - katalog kan downloades fra dette link: 
http://www.ideonskovbutik.dk/Varekatelog.html   
 
Mange hilsener Finn og Katrine 
 
                                                                      
                                                                 
 

 

KALENDER 

 

Tirsdag 24. marts Kl. 17:00 – Skuespil  
Onsdag 25. marts Skøjtehal (fra kl. 10 til ca. 12.30) 
Mandag  30. marts  Påskeferie 
Tirsdag 14. april Forældremøde i 6./7. klasse. 

http://www.ideonskovbutik.dk/
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